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Ahir a la tarda va arrencar una 
nova temporada de la Passió d’Ull-
decona amb la primera represen-
tació en català. Ja són 63 anys els 
que s’ha celebrat la Passió d’Ull-
decona, amb un centenar d’ac-
tors d’edats compreses entre els 
5 i els 70 anys i una quarantena 
de tècnics de so, il·luminació, ma-
quillatge i vestuari i tramoistes. 

Les properes representacions 
seran el 26 de març, a les 16.30 
hores (en català), i els 2, 9, 23 i 30 
d’abril, a les 16.30 hores (en cas-
tellà), al Teatre Municipal Orfeó 
Montsià d’Ulldecona. 

El president del Patronat de 
la Passió, Jordi Carapuig, expli-
ca al Diari que les representaci-
ons en castellà solen tenir més 
públic que les de català perquè 
hi hauria major nombre d’espec-
tadors de la Comunitat Valenci-
ana que no de Catalunya o de les 

Terres de l’Ebre. En aquest sen-
tit, donar més impuls a les repre-
sentacions en català seria la «fa-
ena pendent». «Si tenim uns 2.000 
visitants, el 75% vénen de la Co-
munitat Valenciana», concreta 
Carapuig. «Crec que és un pro-
blema ebrenc: falta creure en nos-
altres mateixos i valorar el que 
tenim». 

Per atraure visitants de la res-
ta de Catalunya a la web lapas-
sioulldecona.com es poden reser-
var alguns paquets turístics que 
s’han preparat especialment per 
a l’ocasió, amb activitats i nits 
d’hotel, a més de la representació 
de la Passió, arreu del territori. 
Per exemple, hi ha paquets al del-
ta de l’Ebre, a Peníscola o a la Font 
de la Salut de Traiguera.  

Una de les característiques de 
la Passió d’Ulldecona, a banda 
de la seua espectacularitat, és la 
seua constant evolució i intro-
ducció de canvis. Cada any és di-
ferent. «Enguany hem deixat l’es-
cena de la samaritana i hem incor-
porat l’escena del Llac Tiberíades, 
amb una barca a l’escenari. I en 
un moment el públic veurà com 
la platea es torna part de l’esce-
nari», exemplifica el president. 
L’any passat també es va fer una 

inversió d’11.000 euros en mi-
llores sonores i lumíniques. 

Els tècnics comencen a pre-
parar la Passió el mes de juny, 
considerant canvis d’escenes, 
nous decorats, i preparant la ro-
ba. «Són els grans oblidats, els 
nostres tècnics, quan ells fan que 
funcione tot», valora Carapuig. 

La Passió dura 3 hores i mit-
ja comptant un descans i tots els 
canvis d’escena es fan amb el te-
ló apujat, d’aquí la complexitat 

per preparar la successió d’es-
cenes. «Quan jo vaig començar 
a actuar, quan tenia 6 anys, du-
rava fins a 5 hores», explica Ca-
rapuig. 

Preestrena 
El passat 4 de març la Passió d’Ull-
decona va participar en una re-
presentació amb totes les passi-
ons de Catalunya (32) a Cervera.  

Enguany, el 12 de març també 
es va celebrar una preestrena a 

Ascó. L’any que ve serà a Torto-
sa. «Sortir pel territori a fer la 
preestrena és una forma perquè 
puguen venir més espectadors 
després», valora el president. «La 
dificultat sempre és treballar fo-
ra de casa, no tens els teus mit-
jans i és un espai diferent... Però 
el públic  a Ascó va quedar al·lu-
cinat. La Passió fa quedar mara-
villat tant el qui és creient com 
el qui no. La gent ha de venir i opi-
nar després de veure-la».
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La Passió d’Ulldecona vol impulsar 

les representacions en català
El 75% dels visitants 
serien provinents del 
nord de Castelló, de 
forma que el Patronat 
de la Passió fa una 
crida al públic ebrenc

La propera 
representació en 
català és aquest 
diumenge, a 
les 16.30 hores 

A la Passió d’Ulldecona participen un centenar d’actors i una quarantena de tècnics. FOTO: JOAN REVILLAS

La representació dura més de tres hores i tots els canvis d’escena es fan 
amb el teló apujat.  FOTO: JOAN REVILLAS

Enguany es va fer una preestrena a Ascó el passat 12 de març. L’any que 
ve es farà a Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS

EBRE Finca Temps de Terra.  El projecte agrícola Temps de Terra, a 
Amposta, aglutina gastronomia i benestar en un entorn privilegiat 
i envoltat d’animals i productes sostenibles i casolans.  P 21


